
1

Do it your 

Way Kits
2-draads technologie niet-gepolariseerd
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REF. 1401 video kit WAY 1 drukknop

REF. 1402 video kit WAY 2 drukknoppen  

De kit bevat:
• Belpaneel video met één drukknop en regenbescherming (ref.1407).
• 7” TFT kleur monitor met aanraak scherm.
• Voeding (ref.1410)

De kit bevat:
• Belpaneel video met twee drukknoppen en regenbescherming (ref.1407).
• 7” TFT kleur monitor met aanraak scherm (2 stuks).
• Voeding (ref.1410)

Video Door Entry Systems

Do it your www.fermax.com

Kit uitbreidingen

- ref.1405 Monitor (voor woning 1).
- ref.1406 Monitor (voor woning 2).

De WAY kit kan uitgebreid worden met een 2de monitor 
in de woning zonder extra voeding.

Uitbreiding voor WAY kit met één drukknop (ref.1405). 

Uitbreiding voor WAY kit met twee drukknoppen:

Installatie schema
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Monitor kenmerken

Belpaneel kenmerken

• Voeding voor de monitor: DC 24 – 28 V.
• Verbruik: in rust 12 mA; in werking 350 mA
• Monitor scherm: 7” digitaal kleur TFT. 
 Capacitief aanraak scherm.
• Video CCIR standaard
• Bedrading: 2 draden, geen polariteit
• Afmetingen: 225(B) x 131(H) x 18(D) mm.

• Zamak.
• Groot naamvenster met verlichting
• Opbouw behuizing met regenbescherming.
• Kleur CCD camera met hoge gevoeligheid.
• Licht sensor voor LED verlichting.
• Slot bediening via relais contact.
• Afmetingen: 95(B) x 155(H) x 25(D) mm.
• Installatie met regenbescherming noodzakelijk. Voeding voor het 

deurslot beperkt tot 
250 mA bij 12 Vdc
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 Afmetingen: (breedte)x(hoogte)x(dikte)mm
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Belpaneel
De WAY kit bevat een 

video belpaneel uit zamak, 

met hoog gevoelige CCD 

camera.

Opbouw installatie.

Voor 1 & 2 woningen.

Altijd met 
regenbescherming

Beschermt het belpaneel tegen regen, 
sneeuw, enz. Inbegrepen in kit.
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Slank profiel 2/D

De getoonde producten zijn enkel informatief.

Videofonie systemen

Kit
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Voor zij die het
Net iets anders willen…

Voor 1 & 2 woningen



 de nieuwe

Deur opener

Gemiste oproep

Druk om het scherm 
aan/of te zetten

Beeldoproep van de 
hoofdcamera/ 
gesprek met het belpaneel

...Voor zij die het net 

iets anders willen, 

stelt Fermax voor

Aanraak scherm

Digitaal TFT kleur monitor met 
capacitief aanraakscherm wat een 

intuïtief gebruik toelaat.
3 sneltoetsen voor directe bediening 

zonder gebruik van het scherm.

Alle oproepen, van belpaneel naar 
monitor, van monitor naar monitor, 

worden in de historiek opgenomen en 
kunnen geconsulteerd worden.

Oproep 01/08

 06-23  15:22 Buur

 06-12  21:43 Buur

 06-18  20:54 Belpaneel

 05-29  13:16 Interne oproep

 06-18  21:43 Belpaneel

Historiek oproepen

Neem tijd om te relaxen.
Zet de “Niet Storen” functie aan gedurende

1 UUR, 8 UUR, of PERMANENT.

Niet storen
Na 3 seconden zal de monitor automatisch een video 

opnemen (wanneer een micro SD kaart geplaatst werd) 
of een beeld opslaan (zonder SD kaart) van de bezoekers.  
Tijdens het gesprek kan u tevens manueel een beeld van 
uw bezoeker opslaan. De opgenomen beelden kunnen 

bekeken worden via het beeldscherm.

Playback

Capaciteit: 
118 beelden (zonder 
micro SD kaart) 
of audio & video 
opnames tot 32 GB 
(met micro SD kaart).

Lichtsterkte, contrast, keuze van de melodie, 
datum en uur, vaste beeldinstellingen (licht, 
zacht, naar keuze), belvolume voor dag en 
nacht, taal keuze (16 verschillende), enz.

Instellingen

Maak verbinding met een andere monitor 
in de woning.

Bij de installatie voor 2 woningen is deze 
optie eveneens beschikbaar tussen de 

monitoren onderling.

Intercom

Monitor

Kies tussen 20 verschillende 

melodiën, Kies de instellingen 

van de monitor, neem Video’s 

op en neem foto’s  van uw 

bezoekers. En dit alles in één 

enkele kit! 

De monitor en het belpaneel zijn 

reeds voorgeprogrammeerd 

zodat deze klaar zijn voor 

installatie!

plug&playplug&play

kitkit


